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Aan het College van Burgemeester en Wethouders,
alsmede de Raadsleden van de Gemeente Bergen NH
Jan Ligthartstraat 4,
1817 MR Alkmaar

Geachte heer/mevrouw,

ZAAKNUMMER:

nummer: Vob2017010 -Bergen aan Zee, 11 juli 2017

Op 29 juni j.1. heeft een Raadsgesprek plaats gevonden, een zogenaamd platform voor inwoners en de
gemeenteraad.
Op de agenda van dit Raadsgesprek is als punt 2 van de agenda,
met als tijdspanne 19.50 - 20.10 uur het volgende onderwerp opgenomen:
'Namens dc eigenaren cn initiatiefnemers van Hotel Nassau over de ontwikkeling cn reconstructie Rode
Plein'.
In het Raadsgesprek sprak de heer Deen echter in het geheel niet over de ontwikkeling en reconstructie
van Rode Plein maar nam de gelegenheid te baat over de voortgang van het plan Nassau Bergen te
spreken.
Namens de Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee is door mevrouw Aronds hier al bij het begin een
opmerking over gemaakt en de voorzitter geattendeerd op de feitelijke inhoud van de agenda.
De voorzitter wilde de heer Deen even de gelegenheid geven om op het feitelijke onderwerp van de
agenda te komen maar greep daarna in het geheel niet meer in.
De opmerking van de heer Deen was: er zal wel een fout door de griffier gemaakt zijn of woorden van
gelijke strekking.
Navraag bij de griffier had het volgende resultaat:
1. er is geen fout gemaakt door de griffier.
2. de heer Deen heeft telefonisch aan griffier verzocht te mogen spreken over de ontwikkeling en
reconstructie van het Rode Plein.
Conclusie: de heer Deen spreekt kennelijk niet de waarheid.
Wij zouden graag een antwoord willen hebben op de volgende vragen:
1. Waarom is door de voorzitter van het raadsgesprek niet ingegrepen op het moment dat een
inspreker een verhaal gaat houden dat in het geheel niet op de agenda staat?
Zelfs nadat zij hier op geattendeerd is.
2. Als men kennelijk naar willekeur een verhaal kan en mag houden dat bovendien anders
geagendeerd staat raakt dit de democratische beginselen.
Wij willen graag uw standpunt hierover vernemen.
3. Was de voorzitter voor de vergadering op de hoogte van de vreemde aanpassing van de agenda?
4. Waren andere ambtenaren van de Gemeente op de hoogte van de vreemde aanpassing van de
agenda?
5. Wat gaat u doen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen?
In afwachting van uw antwoorden,
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Parkweg 8,
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